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Zanim bracia Kaczyƒscy po-
wo∏ajà po wyborach obiecywanà
nam komisj´ specjalnà do badania
wszystkich i wszystkiego, warto
podkreÊliç, ˝e nie jest to pomys∏
nowy. Irracjonalna wiara w moc
sprawczà nadzwyczajnych komisji
i prawa, które mo˝na zmieniç z dnia
na dzieƒ, w zale˝noÊci od doraê-
nych potrzeb, ju˝ od wieków jest
g∏ównym programem populistów
ró˝nej maÊci.

W czasie wielkiej rewolucji fran-
cuskiej komisje takie pos∏a∏y na gi-
lotyn´ dziesiàtki tysi´cy ludzi. I
trwa∏o to tak d∏ugo, dopóki nie
Êci´to pomys∏odawców i tych, któ-
rzy na Êci´cie posy∏ali innych. Jesz-
cze wi´kszy sukces odnios∏a taka
komisja w Rosji. Nazwano jà tam
„Nadzwyczajnà Komisjà do Walki z
Kontrrewolucjà i Sabota˝em”, czy-
li s∏ynnà „Czeka”, na czele której
stanà∏ nasz rodak Feliks Dzier˝yƒ-
ski.

Komisja ta pod has∏ami nie
mniej szczytnymi od dzisiejszych i
kierujàc si´ wy∏àcznie szcz´Êciem
ludzkoÊci - pos∏a∏a na tamten Êwiat
miliony ludzi, zmieniajàc po dro-
dze swojà nazw´; najpierw na GPU,
OGPU, potem NKWD, NKGB, MGB
i wreszcie na budzàcy do niedawna
groz´ na ca∏ym Êwiecie, niewinny
skrót - KGB.

Jaka b´dzie komisja, którà chcà
nam zafundowaç Kaczyƒscy, nie-
trudno przewidzieç. Wystarczy spoj-
rzeç na zachowanie niektórych po-
s∏ów, którzy zasiadajà w dzisiejszych
komisjach sejmowych i ju˝ wiemy,
˝e nie wró˝y to nam niczego dobre-
go. J´zyk, którego u˝ywajà, jest aro-

gancki i agresywny, a ich napastli-
woÊç i zacietrzewienie jako ˝ywo
nasuwajà skojarzenie z bolszewic-
kimi trybuna∏ami, od wyroków któ-
rych nie by∏o odwo∏ania. Procedu-
ra te˝ nie by∏a skomplikowana. 

Przes∏uchujàcy zakrzykiwali
podsàdnego nie szcz´dzàc mu
obelg i inwektyw, a wyrok podle-
ga∏ natychmiastowemu wykonaniu,
tj. rozstrzelaniu za najbli˝szym
w´g∏em. OczywiÊcie niektórym
telewidzom, spragnionym moc-
niejszych wra˝eƒ widowiska takie
si´ podobajà, podobnie jak walka
kobiet w b∏ocie lub wolna amery-
kanka, ale có˝ „de gustibus non
disputandum est”. Na podobnej
zasadzie bawi∏y kiedyÊ ludzi publi-
czne, krwawe egzekucje.

Marek H∏asko wspomina∏ jak
jego wuj, cz∏owiek starej daty, bro-
ni∏ w 1945 r. pewnego obywatela,
oskar˝onego o zniewa˝enie flagi
„zaprzyjaênionego” mocarstwa i tak
si´  w mowie obroƒczej zagalo-
powa∏, ˝e zaczà∏ wychwalaç zas∏ugi
swego mandanta w wojnie z bolsze-
wikami w 1920 r. No i skutek by∏
taki, ̋ e ju˝ po chwili razem ze swym
klientem znalaz∏ si´ w jednej celi.

Jest to historia straszna i Êmiesz-
na, ale, o dziwo, wcià˝ aktualna:
Pewien biznesmen stawi∏ si´ przed
komisjà sejmowà ze swym adwoka-
tem. A co zrobi∏a komisja? Najpierw
nie dopuÊci∏a adwokata do repre-
zentowania swego klienta, a nast´p-
nie za˝àda∏a z IPN-u jego teczki,
chocia˝ wiadomo, ̋ e wszyscy adwo-
kaci byli zlustrowani, a osoba
obroƒcy nie ma ˝adnego zwiàzku
z tà sprawà. Sprawà, w której, co

prawda, jeszcze do dziÊ nie wiado-
mo, o co w∏aÊciwie chodzi - za to
od poczàtku wiadomo, o kogo
chodzi.

Adwokat mia∏ wi´c szcz´Êcie,
ale jak tylko bracia Kaczyƒscy po-
wo∏ajà obiecanà nam komisj´ nad-
zwyczajnà, to niewykluczone, ˝e
Êladem wuja Marka H∏aski b´dzie
móg∏ trafiç z miejsca do aresztu, co
wzmocni wydatnie naszà demokra-
cj´ i pozwoli na budow´ IV Rzecz-
pospolitej.

Znajàc zacietrzewienie, z jakim
niektórzy cz∏onkowie urz´dujàcych
obecnie komisji dà˝à do zniszczenia
swych przeciwników, mo˝na mnie-
maç, ˝e przysz∏a komisja b´dzie
jeszcze dosadniejsza, a wi´c nie
tylko przes∏ucha i zwymyÊla, ale
tak˝e zagryzie i zakopie.

A kim ˝e sà ci mentorzy, którzy
chcà osàdzaç innych, stanowiç
prawo i ferowaç wyroki? Kim sà?
Ka˝dy widzi. Jeden to by∏y prokura-
tor, który socjalistycznej prawo-
rzàdnoÊci broni∏ jak niepodleg∏oÊ-
ci a˝ do schy∏ku PRL - a obecnie
nawróci∏ si´ na prawicowoÊç. Spo-
sobem przes∏uchiwania przypomi-
na prokuratorów z czasów towarzy-
szy Bieruta i Bermana. Widaç, ˝e
póêniejszy socjalizm „z ludzkà twa-
rzà” niczego go nie nauczy∏ - ch∏o-
pu najwyraêniej odpowiada klimat
lat pi´çdziesiàtych. Albo inny lider,
urabiajàcy Êwiadka na Jasnej Górze,
a potem „idàcy w zaparte”, co do
najbardziej oczywistych faktów. Nie
brak te˝ nawiedzonego, eks-sympa-
tyka Che Geuvary, który wywróci∏
rzàd Olszewskiego i zaliczy∏ wiele
partii; cz∏owieka genialnego w des-

Nawet najlepsze prawo nie zagwarantuje nam ani praworzàdnoÊci, ani dobrych obyczajów, gdy˝
prawo bez moralnoÊci jest martwe. Stàd te˝ utopià jest pok∏adanie nadziei w jakieÊ doskona∏e roz-
wiàzania prawne, które, jeÊli tylko zostanà uchwalone, to zmienià nasze ˝ycie na lepsze. Przecie˝
najdoskonalszym zbiorem praw jest Dekalog. Gdyby tylko ludzie przestrzegali Bo˝ych przykazaƒ i nie
kradli, nie zabijali, nie dawali fa∏szywego Êwiadectwa, a jeszcze na dodatek kochali bliêniego swego
jak siebie samego - to nie by∏yby potrzebne ani sàdy, ani policja, ani komisje sejmowe. A gdyby jeszcze
dodaç do tego z∏otà myÊl Emanuela Kanta - "Niebo gwiaêdziste nade mnà, prawo moralne we mnie",
to ˝ylibyÊmy wszyscy d∏ugo i szcz´Êliwie w idealnym, bezkonfliktowym Êwiecie.
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trukcji i pomówieniach. Jest tam
równie˝ jeden zaawansowany wiekiem
student, niby z ludu, ale te˝ k∏amca,
zapierajàcy si´ wbrew faktom, by wie-
dzia∏ cokolwiek o sprawie swego sekre-
tarza, aresztowanego za szpiegostwo.
Sprawa by∏a wprawdzie niewarta funta
k∏aków. Ruscy to sknerusy, wi´c i
szpiegostwo by∏o niskobud˝etowe, bo
za 300 z∏, ale zawsze jednak...

Magiczna wiara w prawo jest jeszcze
jednà iluzjà. Cywilizacja europejska
mog∏a si´ rozwinàç tylko dlatego, ˝e
podstawowe normy prawne pokrywa-
∏y si´ z normami moralnymi, wynika-
jàcymi z etyki chrzeÊcijaƒskiej i ludzie
przestrzegali ich zgodnie ze swoimi
przekonaniami. Prawo nie mo˝e bo-
wiem funkcjonowaç bez moralnoÊci,
chyba, ˝e w paƒstwie niewolniczym lub
totalitarnym, ale i tam si´ nie sprawdzi-
∏o, gdy˝ systemy te zawali∏y si´.

Bez odnowy moralnej nie mo˝na
oczekiwaç ˝adnej zmiany na lepsze, bo
dopóki rzàdzàcy i rzàdzeni nie zacznà
szanowaç przykazania - nie kradnij - to
ju˝ wkrótce za ka˝dym obywatelem
trzeba b´dzie postawiç policjanta, co i
tak nie gwarantuje sukcesu, gdy˝ policja
równie˝ bywa podatna na korupcj´.
Burzliwy rozwój prywatnych agencji
ochrony wskazuje, ˝e znajdujemy si´
na równi pochy∏ej. Poczucie uczciwoÊci
i przyzwoitoÊci wypala si´ z minuty na
minut´. Strze˝one sà ju˝ nie tylko banki,
ale i sklepy, sàdy i urz´dy. Dosz∏o ju˝
do tego, ˝e nawet magazyny wojskowe
w obawie przed z∏odziejami, tak˝e i
tymi w mundurach, bywajà strze˝one
przez ochroniarzy, ale i ochroniarze nie
sà w stanie zapewniç bezpieczeƒstwa,
ba, co gorsze sami niejednokrotnie
wspó∏pracujà z przest´pcami.

Tymczasem wko∏o s∏yszymy dema-
gogiczne pohukiwania, rodem z naj-
gorszych czasów; granie na najni˝szych
instynktach i obiecywanie gruszek na
wierzbie. A efekt? Efekt b´dzie taki, ˝e
wzorem krajów Ameryki ¸aciƒskiej b´-
dziemy co rusz prze˝ywaç kolejnà re-
wolucj´ i budowaç kolejnà Rzeczpos-
polità; ju˝ nie trzecià, czy czwartà, ale
piàtà, szóstà, siódmà i dziesiàtà, w której
nowi demagodzy b´dà obiecywaç
igrzyska i Êwietlanà przysz∏oÊç.

Prognozy te sà o tyle przygn´biajàce,
˝e Ameryka ¸aciƒska, do niedawna kon-
tynent operetkowych dyktatur, wycho-
dzi z zam´tu, w którym najwyraêniej
chcà nas pogrà˝yç niektórzy nasi wyba-
wiciele, stawiajàcy na r´czne sterowanie,
nadzwyczajne komisje i zmienianie
regu∏ w czasie meczu.

       Dawid Binemann-Zdanowicz

Pierwszy spacer

Ginàce pi´kno
zakl´te w barokowych ∏azienkach,
poprzetykane nowoczesnà
architekturà i zielenià.

Zaniedbane obiekty,
Êwiecà pustkami okien
bez Êwiat∏a ˝ycia
we wn´trzach - ranià

Tylko przyroda
niezmiennie pi´kna i bujna
dodaje nieodpartego uroku
uzdrowisku w upadku.

T´˝nie

Budowlany majstersztyk
w oparach jodowych soli
p∏acze nieustannie
moczonym chrustem tarniny.

Spacer wokó∏ nich
odÊwierza p∏uca, uskrzydla oddech
zmniejsza ciÊnienie krwi
nacierajàcej na Êluzy serca.

    Stanis∏aw Sikor

POLKORN

Ciechocinek, ul. Widok 46

ZAPRASZAMY
CODZIENNIE
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE

CIASTKA
BABECZKI MUFFIN

BABKA DRO˚D˚OWA
BABKA JOGURTOWA

BABKA PIASKOWA
BABKA KARMELOWA

BEZY KOKOSOWE
CIASTECZKA FITNESS

CHA¸KA
CHA¸ECZKA

CIASTO DRO˚D˚OWE
Z KRUSZONKÑ
Z OWOCAMI

CIASTKA KRUCHE
DRO˚D˚ÓWKA

FRANCUSKA
CIASTKO FRANCUSKIE
CIASTO JOGURTOWE

GRZEBIE¡
JAGODZIANKA
Z MIGDA¸AMI

KRAJANKA
KEKS

KOKOSANKI
MAKOWIEC

PÑCZEK
PRECEL

PÑCZUSIE
PIERNIK

PLECIONKI DRO˚D˚OWE
ROGAL MAÂLANY

ROGALIK DRO˚D˚OWY
ROGALIK FRANCUSKI

SERDUSZKO
SERNIK

SEROMAKOWIEC
STRUCLA

STOKROTKA
SZARLOTKA

SZNEK
W¢GIERKA
W¢ZE¸EK
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